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การศึกษามีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การช้ีบ่งอนัตราย (JSA) และประเมินความเส่ียงของ
กิจกรรมพนกังานขบัรถบรรทุก ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบติัเหตุของพนกังานขบัรถบรรทุก

และเสนอแนวทางในการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุของพนักงานขบัรถบรรทุก บริษทั โลจิสติกส์ 
เอเชีย จ  ากดั เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัพนกังานขบัรถบรรทุกทั้งหมด จ  านวน 70 คน น าผลมา
หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย วิเคราะห์กรณีศึกษาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัอุบัติเหตุ
รถบรรทุก วิเคราะห์งานเพ่ือช้ีบ่งอนัตราย (JSA) การปฏิบติังานหรือกิจกรรมการขนส่งสินคา้ของ
พนักงานขบัรถบรรทุก และน าไปประเมินความเส่ียง มอก.18001 เพื่อหามาตรการในการป้องกนั

และลดการเกิดอุบติัเหตุ   
  ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา พบว่าส่วนมากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนสาเหตุมาจากการ
กระท าท่ีไม่ปลอดภัย มีผลกระทบหรือความสูญเสียทางตรง ได้แก่ การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
รองลงมาคือ ความสูญเสียทางออ้ม ได้แก่ ทรัพยสิ์นเสียหาย และเสียภาพพจน์ขององค์กร ซ่ึง
สอดคลอ้งกับแนวคิดทฤษฎีภูเขาน ้ าแข็ง (Iceberg Theory) ผลการศึกษาวิเคราะห์งานเพ่ือช้ีบ่ง
อนัตราย (JSA) จากขั้นตอนการปฏิบติังาน และการประเมินความเส่ียง พบว่าอยูใ่นระดบัความเส่ียง 

(3) ปานกลาง เป็นกิจกรรมการปฏิบติังานท่ีพนกังานขบัรถบรรทุกล าเลียงสินคา้ไปยงัปลายทาง อยู่
ในระดับความเส่ียง (2) ยอมรับได้ ทั้ งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ พนักงานขับรถเติมน ้ ามนัป๊ัมใน
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โรงงาน พนักงานขบัรถไปรับใบรับงานพร้อมตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล ์พนักงานน ารถเขา้ลาน
โหลดสินคา้รถยกโหลดสินคา้ข้ึนรถบรรทุก และพนักงานขบัรถบรรทุกลงสินคา้ยงัปลายทาง และ
อยู่ในระดับความเส่ียง (1) เล็กน้อย ทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ พนักงานขับรถเติมน ้ ามนัป๊ัมใน

โรงงาน พนักงานขบัรถน ารถจอดรอลานจอด และพนักงานขบัรถตรวจสอบสภาพรถ ดงันั้นจาก
การประเมินความเส่ียงของกิจกรรมการปฏิบติังานพนกังานขบัรถบรรทุกพบว่า ไม่มีกิจกรรมใดอยู่
ในระดบัความเส่ียงสูง จึงไม่จ  าเป็นตอ้งจดัท าแผนลดความเส่ียง ตามมาตรฐานการประเมินความ
เส่ียง มอก .18001 ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม พฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัยของพนักงานขับ
รถบรรทุก พบว่าพฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยัของพนกังานขบัรถบรรทุก พบว่ามีพฤติกรรมระหว่างขบั
รถด่ืมเคร่ืองด่ืมบ ารุงก าลงัหรือกาแฟ พฤติกรรมท่ีปลอดภยั พบว่าพนกังานขบัรถบรรทุกตรวจสอบ

รถก่อนการใชง้านโดยใชแ้บบฟอร์มท่ีก  าหนด สภาพรถท่ีไม่ปลอดภยั พบว่าระบบไฟสญัญาณเตือน
ไฟช ารุด สภาพรถท่ีปลอดภยั พบว่าสภาพรถมีสภาพดี สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั พบว่าพ้ืนท่ี
ภายในโรงงานและคลงัสินคา้มีกองขวดลน้ออกมาเสน้ทางเดินรถ มาตรการควบคุมความปลอดภยั
ในการปฏิบติังาน พบว่า พนักงานขบัรถบรรทุกให้ความสนใจ/ใส่ใจในดา้นความปลอดภยัในการ
ขบัรถบรรทุก และผลกระทบของการเกิดอุบติัเหตุ พบว่า เสียชีวิตมีผลกระทบจากการเกิดอุบติัเหตุ

มากสุด    
  ดงันั้นผูว้ิจยัเสนอแนะแนวทางการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั เพ่ือป้องกนัการเกิด
อุบติัเหตุไดด้งัน้ี จดัท ำทะเบียนกฎหมำยดำ้นควำมปลอดภยัของบริษทั โลจิสติกส์ เอเชีย จ  ำกดั และ
ประเมินควำมสอดคลอ้งของกฎหมำย พร้อมทั้งจดัท ำมำตกำรแกไ้ขกรณีท่ีพบควำมไม่สอดคลอ้ง
ของกฎหมำย รวบรวมขอ้ก ำหนดดำ้นควำมปลอดภยัของลูกคำ้ท่ีส่งผลในกำรป้องกนัอุบติัเหตุจำก

กำรท ำงำนและน ำมำประยกุตใ์ชก้บัองคก์ร ประเมินขอ้ก  ำหนดของกฎหมำยท่ีส่งผลให้เกิดขอ้จ ำกดั
ในกำรขนส่งโดยรถบรรทุก และน ำมำหำแนวทำงกำรแกไ้ขเพื่อเป็นกำรลดควำมไม่สอดคลอ้งตำม
กฎหมำยและลดกำรเกิดอุบติัเหตุ จดัให้มีกำรศึกษำดูงำนกำรจดัท ำจดัท ำระบบมำตรฐำนดำ้นควำม
ปลอดภยัให้กบับุคลำกรภำยในองค์กรและผูบ้ริหำร เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์และควำมส ำคญัของ
กำรจดัท ำระบบ ก ำหนดแผนและจดัฝึกอบรมดำ้นควำมปลอดภยัของบริษทัฯ  จดัท ำแผนงำนเพื่อ
ศึกษำดูงำนดำ้นเทคโนโลยคีวำมปลอดภยัในกำรขนส่ง จำกบริษทัฯหรือองคก์รท่ีไดน้ ำเทคโนโลยี

เขำ้มำใชห้รือด ำเนินกำรดำ้นควำมปลอดภยั และประสบควำมส ำเร็จในกำรป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ 
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The objectives of this study are to identify hazard and to assess the risk of transportation 
activities, to study factors affecting transportation accidents and then to suggest measures for 
prevention the accident at Logistics Asia Company Limited. Data were collected by a questionnaire 
with 70 drivers and analyzed by percentage, average. The ten case studies of accidents similar to 
transportation accidents and hazard from transportation activity by Job Safety Analysis method and 
assessment risk in accordance with OSHAS 18001 standard were conducted.   

              The study found that most accidents occur due to unsafe actions. Direct impacts or losses, 
including injuries and deaths, followed by indirect losses such as property damage, the bad image 
of the organization complying with the concept of iceberg theory (Iceberg Theory) were found. 
Results from hazard identification by Job Safety Analysis method (JSA) from transportation 
activity and risk assessment showed that the risk level is at moderate which is the operational 

activities of the truck drivers transport safety to the destination. The risk level is acceptable totaling 
of five activities. That are the driver refuels in the factory, the driver picks up the work receipt and 
alcohol breath test, the driver parks in the loading yard, forklift truck loads goods into trucks and 
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the truck driver is down to the destination. A low risk level of three activities of drivers, includes 
refueling in the factory, loading the car to wait for the parking lot and checking the car condition. 
From the risk assessment of transportation activities, it was found that no activity is at high risk, 

therefore there is no need to create a risk reduction plan according to the TIS 18001 risk assessment 
standard. Results from the questionnaire related to unsafe behavior of truck drivers found that 
behaviors while driving is energy drinks or coffee. For Safe behavior it was found that the truck 
driver inspected the vehicle before using by inspection form, For unsafe condition, the warning 
light system is defective, In addition for safe car condition the car condition is in good condition. 
As for unsafe environment it was found that the area inside the factory and warehouse has a pile of 

bottles overflowing the bus routes while for safety control measures in the operation, it showed that 
the truck drivers pay attention / pay attention to the safety of truck drivers and the impact of 
accidents found that death has the highest impact.   
  Therefore, measures for prevention the accident at Logistics Asia Company Limited 
include 1) issue lists of safety law and create correction in case of non-compliance with law.                 

2) Collect customer’s safety requirement that preventive accident and apply with Logistics Asia 
Company.  3) Law evaluation to find limitation of transportation and create correction to prevent 
accident.  4) Set plan to visit the safety standard   system to appreciate the benefit and important of 
creating safety system.  5) Set safety training plan for all employee and 6) Set plan to study safety 
transportation technology   from company that apply safety technology to the transportation system.
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